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จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

(Code of Conduct and Code of Ethics) 

 บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม 

ซือสตัยส์จุรติ มีความรบัผิดชอบ และรกัษาผลประโยชนข์องผูมี้สว่นไดเ้สียโดยรวม ตลอดจนมุ่งมันทีจะสง่เสริมให้

กรรมการบรษัิทฯ กรรมการชดุย่อย  ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ยึดมนัในหลกัการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับ

ดแูลกิจการทีดี ภายใตจ้รรยาบรรณและจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม  

 บริษัทฯ จึงได้จัดทาํจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจฉบับนีขึนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึง

รวบรวมแนวปฏิบตัิทีดีในเรอืงต่างๆ สาํหรบักรรมการบริษัทฯ กรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีสอดคลอ้ง

กับข้อกาํหนดทางกฎหมายทีเกียวขอ้ง ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ ทีกาํหนดไว ้เพือทีจะช่วยใหก้รรมการ 

บริษัทฯ กรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ซึงจะ

ช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซือตรง เป็นไปตามกฎหมายและหลีกเลียงกิจกรรมทีอาจนาํไปสู่

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับธุรกิจของบรษัิทฯ อนัเป็นการสรา้งความเชือมันใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูท้ีเกียวขอ้งทุก

ฝ่าย ตลอดจนสรา้งความเจรญิเติบโตอย่างยงัยืนต่อไป 

 

หมวดที 1: จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจในด้านต่างๆ 

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้อง 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และกฎระเบียบทีเกียวขอ้งในทุกทีทีเข้าไป

ดาํเนินธุรกิจ ซึงกรรมการบรษัิทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะตอ้งเคารพกฎหมาย ไม่

ฝ่าฝืน และปฏิบตัิหนา้ทีตามแนวปฏิบตัิทีดีอย่างเครง่ครดั โดยยึดแนวปฏิบตัิดงันี 

-   ตอ้งศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ คาํสัง  และประกาศต่างๆ ตลอดจน

ขันตอนการปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับหน้าทีและความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติตามอย่าง

เครง่ครดั 

-   ไม่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทําทีเป็นการหลีกเลียง หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ คาํสงัและประกาศต่างๆ ของบรษัิทฯ 

-   ในกรณีทีพบการกระทาํทีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บังคับ กฎระเบียบ คาํสงั และประกาศ

ต่างๆ ของบรษัิทฯ ใหร้ายงานต่อผูบ้ังคบับญัชาตน้สงักัด หรือช่องทางรบัเรืองรอ้งเรียนตามนโยบายการ

แจง้เบาะแสรบัเรืองรอ้งเรียนโดยทนัที 

2. การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดย

ครอบคลมุถึงธุรกิจของบรษิัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ทงันี บรษิัทฯ ไดส้นบัสนุนและส่งเสริม

ใหก้รรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับใหค้วามสาํคัญและมีจิตสาํนึกในการ
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ร่วมกันต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน รวมทังจดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในเพือป้องกันการทุจริต การรบัหรือให้

สินบนในทุกรูปแบบ โดยยึดแนวปฏิบตัิดงันี 

-   ไมก่ระทาํหรือสนบัสนนุการใหส้ินบนในทกุรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

-   ไม่กระทาํการใด ๆ ทีเป็นการแสดงเจตนาในการทุจรติคอรร์ปัชนั การใหห้รือรบัสินบน แก่เจา้หนา้ทีของ

รฐัและเอกชน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งกับบริษัท เพือใหไ้ดม้าหรือคงไวซึงธุรกิจหรือข้อไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั หรือเพือประโยชนข์องตนเองและผูท้ีเกียวขอ้ง 

-   ไมป่ฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบติัในตาํแหน่งหนา้ทีหรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ทโีดยมิชอบ เพือแสวงหา 

ประโยชนอ์นัมิควรได ้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือใหท้รพัยส์ิน รวมถึงประโยชนอ์ืนใด

กบั เจา้หนา้ทีรฐัหรือบคุคลอืนใดททีาํธุรกิจกบับรษิัทฯ 

-   ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทาํทีเขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกับบริษัท โดยถือ

เป็นหน้าทีทีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลทีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยทีบริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและความคุม้ครองบุคคลทีปฏิเสธการ

ทุจรติคอรร์ปัชนั หรือแจง้เบาะแสเรืองการทจุรติคอรร์ปัชนัใหก้บับรษิัทฯ ตามทีกาํหนดไวใ้นนโยบายการ

แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน หรือผูท้ีใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 บรษัิทฯ ยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจทีคาํนึงถึงประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม ภายใตก้าร

บรหิาร กิจการทีโปรง่ใส ตรวจสอบได ้และใหย้ึดถือเป็นหนา้ทีของกรรมการบรษัิทฯกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกระดบั ทจีะตอ้งหลีกเลียงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการในลกัษณะทีก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์อนัจะส่งผลใหบ้ริษัทเสียประโยชน ์ในกรณีทีไม่สามารถหลีกเลียงรายการดงักล่าว

ได ้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบจะเขา้ไปดแูลการทาํรายการนนัๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน และเพือประโยชน์

สงูสดุของบรษัิทฯ 

   ทังนี  หากรายการดังกล่าวเข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการทีเกียวโยงกันตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) บรษิัทฯ จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการทีกาํหนดไวใ้นประกาศดงักลา่วอย่างเครง่ครดั โดยยึดแนวปฏิบติัดงันี 

- หลีกเลียงการกระทาํใดๆ ทีจะทาํใหต้นมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ ไม่

ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ทีเกียวขอ้งทางการคา้ของบริษัทฯ หรือจากการใชโ้อกาส หรือข้อมูลทีได้

รบัรูจ้ากการปฏิบตัิหนา้ทีในการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน และการทาํธุรกิจทีแข่งขนักบับรษัิทฯ 

- ในกรณีทีมีความจําเป็นต้องทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ให้ท ํารายการนันเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก โดยมีเงือนไขการคา้ทวัไปทีเสมือนกับกระทาํกับคู่คา้ทัวไป และบุคคลทีมีส่วนไดเ้สีย

หรือมีความขดัแยง้ตอ้งไม่มีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 

- การทาํรายการทางธุรกิจจะตอ้งกระทาํดว้ยความซือสัตยส์ุจริต สมเหตุสมผล และคาํนึงถึงประโยชน์

สงูสดุของบรษิัทฯ 
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- คณะกรรมการบรษัิทฯ  คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และบคุคลทีมีความเกียวขอ้งตอ้งรายงานการมี

ส่วนไดเ้สียของตนเป็นประจาํทุกปี และรายงานเมือมีการเปลียนแปลงเป็นรายไตรมาส เพือป้องกัน

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4. การใช้ขอ้มูลภายในและการรักษาข้อมลูอันเป็นความลับ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มลูภายในหรือข่าวสารอนัมีสาระสาํคญัทีมีผลต่อการเปลียนแปลง

ราคาหลกัทรพัยท์ียงัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะว่าถือเป็นขอ้มลูความลบัของบรษัิทฯ ซงึกรรมการบรษิัทฯ  กรรมการชุด

ย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งรกัษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่นาํขอ้มลูภายในทีตนล่วงรูจ้าก

การปฏิบัติหน้าทีของตนไปบอกผู้อืน หรือนาํขอ้มูลภายในไปใชแ้สวงหากาํไรหรือผลประโยชนจ์ากการซือขาย

หลกัทรพัยใ์นทางมิชอบหรือทาํใหบ้ริษัทฯ เสียประโยชน ์ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยยึดแนวปฏิบตัิดงัน ี

4.1 กรรมการบรษัิทฯ กรรมการชดุย่อย  ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั รวมถึงคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะของบุคคลดงักลา่วพงึปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทีดีในการซอืขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่ใชข้อ้มลูภายในทียงัไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึงเป็นไปตามนโยบายการรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มลูภายใน

ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั เพือความเท่าเทียมกันต่อผูถื้อหุน้และนักลงทุนทุกราย และเพือป้องกันการ

กระทาํผิดทอีาจจะเกิดขึน 

-   กรรมการบริษัทฯ  และผู้บริหารภายใตค้าํนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าทีรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ตามหลกัเกณฑท์ีสาํนกังาน 

ก.ล.ต. กาํหนด 

-   หา้มกรรมการบริษัทฯ และผู ้บริหาร ภายใต้คาํนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง พนักงานทีล่วงรู ้

ขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ซือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  ในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ประจาํรายไตรมาสและประจาํปีของบรษัิทฯ และภายใน 24 ชวัโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงนิดงักลา่ว

และช่วงเวลาอืนทีบรษัิทฯ จะกาํหนดเป็นครงัคราว 

-   หา้มกรรมการบรษัิทฯ กรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบั และผูเ้กียวขอ้ง ใชข้อ้มลูภายในเพือ

ประโยชน์ของตน ในการซือขาย หรือชักชวนให้บุคคลอืนซือหรือขาย หรือเสนอซือหรือเสนอขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการให้ข้อมูลภายในทียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอืน เพือ

ประโยชนใ์นการซือขายหุน้ของบรษัิทฯ 

4.2 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ตอ้งตระหนักถึงความสาํคัญของการรกัษา

ขอ้มลูความลบัของบริษัทฯ ทียงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ หรืออาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือราคา

หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ  

-   ตอ้งรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารทีไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือ เป็นความลับทางการค้า 

ความลบัทางธุรกิจของบรษัิทฯ  

-   ไม่ใชโ้อกาส หรือขอ้มูลทีไดจ้ากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ใน

การแสวงหาผลประโยชนเ์พือตนเอง และดาํเนินธุรกิจทีแข่งขนักบับริษัทฯ 
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-   ไม่นาํความลบัหรือขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ทีตนล่วงรูม้าจากการปฏิบตัิหนา้ทีไปเปิดเผยเพือประโยชน์

แก่ตนเองหรือแก่บคุคลอืน  ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

5. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเกียวกับสิทธิมนุษยชนทังในระดบัประเทศและระดับสากล โดย

ปฏิบัติต่อผู้มี ส่วนได้เสียทุกคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างใน

บุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล ไม่มีการแบ่งแยก เชือชาติ สีผิว ถินกาํเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใดๆ ทีไม่

เกียวขอ้งต่อการปฏิบติังาน ตลอดจนสอดสอ่งดแูลไม่ใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ เขา้ไปมีสว่นรว่มหรือเกียวขอ้งกับการ

ลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยยึดแนวปฏิบตัิดงันี  

-   ไม่กระทาํการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการใดๆ ทีละเมิดสิทธิมนษุยชน 

-   ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังานเพือนาํไปเป็นสว่นหนงึในการปฏิบตัิงาน 

-   ไม่จาํกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ ชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรืองอืนใด 

ทงันี ควรหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือก่อใหเ้กิดความแตกแยก 

-   บริษัทฯ จะรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลทีเกียวขอ้งกับบรษัิทฯ และไม่กระทาํการอนัลว่งละเมิดโดย

เปิดเผย ขอ้มลูสว่นตวัของบคุคลใดสูส่าธารณะ เวน้แต่ ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลดงักลา่ว 

-   จัดใหม้ีช่องทางการสือสาร เพือใหพ้นักงานทีถูกละเมิดสิทธิ หรือได้รบัการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

สามารถรอ้งเรียนต่อบรษัิทฯ ได ้

6. ทรัพยส์ินทางปัญญา 

 ทรัพยสิ์นทางปัญญาถือเป็นทรัพยสิ์นทีมีความสําคญัซึงช่วยให้บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ของบริษทัฯ  ดงันัน กรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ มีหน้าทีปกป้อง 

รักษา และพิทกัษสิ์ทธิทีบริษทัฯ มีต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาทงัหมด และใชสิ้ทธิเหล่านนัอยา่งรับผิดชอบ และไม่

ใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอืนดว้ย โดยการไม่ละเมิดหรือนาํสิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้

ในทางทีผิด โดยยดึแนวปฏิบติัดงันี 

-   บริษัทฯ ไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกใช้เครืองหมายการค้าของบริษัทฯ   โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจาก

บรษิัทฯ หรือเป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาทางการคา้ของบรษัิทฯ 

-   บริษัทฯ ตอ้งดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพันตามสญัญาทีเกียวกับสิทธิใน

ทรพัยส์ินทางปัญญาทีถกูตอ้ง สิทธิบตัร ลิขสิทธิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสิทธิอนื ๆ 

-   เคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอื้น ไม่นาํผลงานของผูอื้น ไปใชเ้พือประโยชนส์ว่นตน โดยไม่ได้

รบัอนญุาตจากเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญานนัๆ 

-   ผลงานทีเกิดจากการปฏิบัติหนา้ทีถือเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ และเมือพน้สภาพจากการ

เป็นพนกังาน จะตอ้งส่งมอบทรพัยส์ินทางปัญญานนัๆ ใหแ้ก่บรษิัทฯ 

-   ผูท้ีใชง้านเครืองคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ ตอ้งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ีมีลิขสิทธิถูกตอ้งตามทีไดร้บั

อนุญาตจากบริษัทฯ เท่านนั เพอืปอ้งกนัปัญหาการละเมดิลิขสิทธิและทรพัยส์ินทางปัญญา 
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7. ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญ ต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานทีมมีาตรฐาน โดยมุ่งเนน้การดาํเนินกิจการทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระบบการ

จดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภัย รวมถึงเหมาะสมกับสภาพการณท์ีเปลยีนแปลงขององคก์ร ตลอดจน

มุง่มนัทีจะพฒันาการบรหิารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยยึดแนวปฏิบตัิดงันี 

-   กรรมการบรษัิทฯ  กรรมการชุดย่อย  ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งยึดถือและปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบาย ข้อกําหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 

-   บริษัทฯ จะดาํเนินการทุกวิถีทางเพือควบคุม ดูแล และป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อัน

เนืองมาจากอุบัติเหต ุอคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทาํงาน การสูญหายหรือเสียหาย

ในทรัพย์สิน การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ทีเกิดขึน 

ตลอดจนการรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยั 

-   จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธแ์ละการสือสาร เพือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และเผยแพรค่วามรูแ้ก่พนกังาน 

ผูป้ฏิบตัิงาน เพือใหท้ราบและเขา้ใจกฎระเบียบ ขนัตอน และวิธีการปฏิบัติงาน และขอ้ควรระวงัต่างๆ 

ทางดา้น ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนนาํไปปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดย

ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสขุภาพ ทรพัยสิ์น และสิงแวดลอ้ม 

-   จดัใหม้ีการทดสอบและการฝึกซอ้มขนัตอนการปฏิบตัิงาน เมือเกิดเหตฉุกุเฉินอยา่งสมาํเสมอและมีการ

ทบทวน ปรบัปรุงเป็นประจาํ 

-   จดัใหม้ีทรพัยากรทีเหมาะสมและเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินการทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และ สภาพแวดลอ้ม 

 

หมวดที 2: ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สียทีเกียวข้องในการดาํเนิน 

กิจการทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห ์ลกูค้า พนกังาน คู่คา้ คูแ้ข่งทางการคา้ เจ้าหนี ชุมชน สงัคม

และสิงแวดลอ้ม และปฏิบตัิต่อผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ดว้ยความเป็นธรรมตามแนวทาง ดงัน ี

1. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษัทฯ 

1.1 ปฏิบตัิหนา้ทีการงานดว้ยความรบัผิดชอบเต็มกาํลงัความสามารถโดยถือความถกูตอ้ง ความซือสตัย ์สจุริต 

และผลประโยชนส์่วนรวมของบรษิัทเป็นสาํคญั 

1.2 ปฏิบัติหนา้ทีโดยประยุกต์ใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ทักษะต่างๆ รวมถึงพัฒนาและปรบัปรุง

วิธีการ ทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพยิงขึน ทนัต่อเหตกุารณแ์ละการเคลือนไหวของธุรกจิ 

1.3 พึงยึดมันในหลักของความถูกต้องและความเป็นธรรม หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกันทีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ และบรษิัทย่อย (ถา้มี) ปฏิบตัิตามมาตรการและขนัตอน
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การทาํรายการระหว่างกันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั ทังนี กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 

หรือพนกังานทีมีสว่นไดส้่วนเสียจะตอ้งไมม่สีว่นในการพิจารณาอนุมตัิรายการระหว่างกนัดงักลา่ว 

1.4 ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัในการนาํขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไปใชอ้ย่างเครง่ครดั ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูล

ทีไดร้บัจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนส์่วนตน 

และบุคคลอืนทีเกียวขอ้งในการซือขายหุน้ และ/หรือเพือนาํไปทาํธุรกิจทีแข่งขัน หรือธุรกิจทีเกียวเนืองกับ

บรษิัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้มี) 

1.5 รักษาขอ้มูลอันเป็นความลบัของบริษัทฯ สอดส่อง ดแูลและระมัดระวังมิใหเ้อกสาร ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็น

ความลบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้มี) เผยแพร่ต่อบคุคลภายนอก ทงัทางตรงและทางออ้ม ซงึอาจจะ

ทาํความเสียหาย หรือเสียชือเสียงของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (ถา้ม)ี 

1.6 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีหน้าทีรายงานการซือขายหุ ้นและถือครองหลักทรัพย์ทุกครงัทีมีการ

เปลียนแปลงต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  และรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจัดทาํแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกปี รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในอย่าง

เครง่ครดั 

1.7 ใชแ้ละรกัษาทรพัยส์ินของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด และไม่นาํทรพัยส์ินของบริษัทไปใชเ้พือประโยชน์

สว่นตวั 

1.8 มีจิตสาํนกึในการรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้มี) 

1.9 ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย (ถา้ม)ี อย่างเครง่ครดั 

2. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

2.1 ผู้บังคับบัญชาพึงใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล รับฟังความคิดเห็นผู ้ใต้บังคับบัญชา และ

ผูร้่วมงาน 

2.2 ผู้บังคับบัญชาพึงพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการสนับสนุนให้มีการอบรมในทุกระดับ ให้มีความรู ้

ความสามารถ ความชาํนาญ เพือเพมิประสิทธิภาพในการทาํงาน 

2.3 ผู้บังคับบัญชาพึงสรา้งและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย และความ

สะดวกสบายต่อชีวิตและทรพัยส์ิน 

2.4 ผูบ้งัคบับญัชาพงึใหก้ารดแูลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ คณุภาพชีวิต และความปลอดภยั อย่าง

เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม 

2.5 ผูบ้งัคบับญัชาพึงคาํนึงเรืองราวความเป็นธรรมในการแต่งตังและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ

พนักงาน จะต้องกระทําด้วยความสุจริตใจ และตังอยู่บนพืนฐานของความรู ้ ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนักงานนัน ทงันี หากพนักงานกระทาํผิดใหด้าํเนินการตามระเบียบขอ้บังคับการทาํงานของ

บรษิัทฯ 
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2.6 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพงึมีสมัมาคาราวะ รบัฟังคาํสงั คาํแนะนาํ ของผูบ้งัคบับญัชาอย่างเครง่ครดั หากเกิดเหตุ

เร่งด่วนปัญหาหรือสิงทีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ตอ้งรีบรายงานใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบ

โดยเรว็ เพือปอ้งกนัความเสียหายต่างๆ 

3. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห ์

3.1 ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสตัยส์จุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม การตัดสินใจดาํเนินการใดๆ ตอ้งกระทาํดว้ยความ

รอบคอบ ระมดัระวงั มีการคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

3.2 มุ่งมนัสรา้งความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมันคง เพือผลประกอบการทีดีในระยะยาวของบริษัทฯ 

และเพอืเพมิผลประโยชนแ์ละความเชือมนัของผูถื้อหุน้ 

3.3 เคารพสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูทีจาํเป็นโดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยขอ้มลูสาํคัญทีเกียวขอ้งกับ

บริษัทฯ ทงัขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มลูทีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส 

ผ่านช่องทางทีเขา้ถึงขอ้มลูไดง่้าย 

3.4 ไมด่าํเนินการใด ๆ ในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3.5 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง รวมทังไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อ

บุคคลภายนอก 

3.6 รายงานผลการดาํเนินงานทังทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทีสาํคัญใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

อย่างถกูตอ้ง สมาํเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3.7 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชือบุคคลทีเห็นว่า

เหมาะสมเพือเขา้รบัการพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการของบรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑท์ีบรษัิทกาํหนด  

3.8 จดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พอืใหข้อ้มลูสารสนเทศ  ตอบขอ้ซกัถาม และรบัขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้   

4. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อพนักงาน 

4.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกบัพนกังาน และหลกัการเกียวกบัสิทธิมนุษยชนขนัพืนฐาน 

โดย ไม่แบ่งแยก เชือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอืนใดทีมิได้

เกียวขอ้ง โดยตรงกับการปฏิบัติงานและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิศรีของความเป็น

มนุษย ์

4.2 สรรหา คัดเลือกพนักงานบนพืนฐานของความเสมอภาค โดยพิจารณาบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และมคีณุธรรมเหมาะสมกับตาํแหน่งงาน และมีทศันคติทีสอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร 

4.3 กาํหนดโครงสรา้งผลตอบแทนทีเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบในตาํแหน่งงาน และ 

เทียบเคียงไดก้ับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทงั สอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจ และผลการดาํเนินงานของ

บรษิัทฯ ทงัในระยะสนัและระยะยาว 

4.4 ใหผ้ลตอบแทนทีเป็นธรรมแก่พนกังาน ความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยประเมินจากคณุภาพและผลสาํเรจ็ของ

งาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 

4.5 จดัใหมี้สวสัดิการต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด และจดัใหมี้สวสัดิการต่าง ๆ เพิมเติมตามสมควร 
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4.6 การแต่งตัง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวัล จะปฏิบัติด้วยความเสมอภาค ตังอยู่บนพืนฐานของความรู ้

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน อีกทังมีการกําหนดบทลงโทษพนักงานตามความ

เหมาะสม เมือมีพนกังานกระทาํความผิด 

4.7 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเข้ารบัการอบรมในหัวขอ้ทีเกียวข้องและเป็นประโยชนต่์อการทาํงาน เพือ

ปรบัปรุง ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

4.8 ดแูลและรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน 

4.9 รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบั โดยมีช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้เรืองทีส่อไป

ในทางทีมีการกระทําผิดในหรือขัดกับข้อบังคับการทาํงาน ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง ประกาศ หรือ

กฎหมายได ้

5. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้า 

5.1 มุ่งมนัในการพัฒนาและใหบ้ริการทีมีคุณภาพเพือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดว้ยความปลอดภัย 

และเป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด ในราคาทีสมเหตสุมผล สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

เพือความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ 

5.2 ปฏิบัติตามเงือนและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นาํความลับ

ทางการคา้ไปใช้ประโยชนข์องตนเองหรือผู้เกียวขอ้ง กรณีทีไม่สามารถปฏิบัติได ้ตอ้งรีบแจง้ลูกคา้ทราบ

ลว่งหนา้ และหาทางแกไ้ขปัญหาโดยเรว็ 

5.3 ไม่เอารดัเอาเปรียบลกูคา้ รวมทงัไม่กาํหนดเงอืนไขการคา้ทไีม่เป็นธรรม 

5.4 รับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจําอย่างสมําเสมอ และนํามาปรับปรุงแก้ไขใน

ขอ้บกพรอ่งต่างๆ เพือพฒันาคณุภาพการบริการใหด้ีขึน 

6. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้า 

6.1 ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซือ จัดจ้างของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯและ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค ้าไว้อย่างชัดเจน และมีการทําระบบ

ทะเบียนคู่ค้า เพือให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหา จัดจ้าง ทีโปร่งใส มีขันตอนทีสามารถ

ตรวจสอบได ้

6.2 การเจรจาต่อรองในการจัดซือจัดจ้างจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการเปรียบเทียบราคา และสามารถ

ตรวจสอบได ้

6.3 ไม่เรียก ไม่รบั และไม่จ่ายผลประโยชนต์อบแทนใดๆ ทีไมส่จุรติ หรือทนีอกเหนือจากการคา้ปกติในธุรกรรม

การคา้กบัคู่คา้อย่างเครง่ครดั 

6.4 ปฏิบตัิตามเงือนไขทใีหไ้วก้บัคู่คา้ และมกีารปฏิบตัิตามขอ้ตกลงดา้นการคา้กับคู่คา้ โดยเฉพาะอย่างยิงดา้น

การชาํระค่าสินคา้และบรกิา 
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7. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ 

7.1 ให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการคา้เพือผลประโยชนข์องลูกคา้ และปฏิบัติตามกรอบ

กติกาการแข่งขนัเสรีทีเป็นธรรม 

7.2 ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการทีไมส่จุรติ หรือไม่เหมาะสมและไม่เปิดเผย 

หรือละเลยใหค้วามลบัของบรษิัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง 

7.3 ไม่โจมตี และทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย หรือใชวิ้ธีอืนใดทไีม่ถูกตอ้ง 

7.4 ละเวน้การกลนัแกลง้ หรือทาํใหคู้่แข่งเสียโอกาสอย่างเป็นธรรม 

8. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อเจ้าหนี 

8.1 รักษาและปฏิบัติตามสญัญา ขอ้ตกลง เงือนไขการกูย้ืมเงินและเงือนไขการคาํประกันทีมีกับเจา้หนีอย่าง

เครง่ครดั ทงัในแง่ของการชาํระหนีคืน และการดแูลหลกัทรพัยค์าํประกนั 

8.2 ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียอย่างครบถว้นและตรงตามเวลาทีกาํหนด 

8.3 หากไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัในสญัญาได ้ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หนีทราบเพือหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 

8.4 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจา้หนี ตามขอ้กาํหนดในสญัญาเงินกูอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจรงิ 

9. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อสังคม สิงแวดล้อม และชุมชน 

9.1 ปฏิบตัิหนา้ทีในความรบัผิดชอบของตน และดาํรงชีวิตดว้ยจิตสาํนึกทีดีทีมีต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม และชมุชน

อยู่เสมอ 

9.2 ผู้บังคับบัญชาและผู้ใตบ้ังคับบัญชาร่วมกันสรา้งสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพือพัฒนาสังคม 

สิงแวดลอ้ม และชมุชน 

9.3 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และส่งเสริมการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติทีมอีย่างคุม้ค่า 

9.4 ดาํเนินธุรกิจดว้ยจิตใจทีคาํนึงผลประโยชนส์าธารณชนดว้ยเสมอ 

 

หมวดที 3: การบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ 

1.1 กรรมการบรษัิทฯ กรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษัิทฯ มีหนา้ทีและความรบัผิดชอบที

จะตอ้งทาํความเขา้ใจ ปฏิบัติตามนโยบายทีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจนี อย่างเคร่งครดั และไม่

สามารถอา้งองิว่าไม่ทราบแนวปฏิบตัิทีกาํหนดขึน 

1.2 ผูบ้ริหารและผูบ้งัคับบญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และมีหนา้ทีใน

การสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติ

จรรยาบรรณทางธุรกิจนีอย่างจรงิจงั 
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1.3 บริษัทฯ ไม่ปรารถนาทีจะใหมี้การกระทาํใดๆ ทีผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักจริยธรรมทีดี หากกรรมการ 

บริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้ใดกระทาํผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมทีกาํหนดไว ้จะ

ได้รบัโทษทางวินัยอย่างเคร่งครดั และหากมีการกระทาํทีเชือไดว่้าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษัิทฯ จะสง่เรอืงใหเ้จา้หนา้ทีภาครฐัดาํเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

1.4 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร และพนักงาน มีหนา้ทีตอ้งรายงานการปฏิบัติทีอาจขัดต่อ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีทีพบเห็นหรือถูกกดดัน/บงัคบัใหก้ระทาํใดๆ ทีเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ ใหร้ายงานผ่านช่องทางในการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสตามทีกาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้

เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของบรษิัทฯ  

1.5 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีตอ้งใหค้วามร่วมมือในกระบวนการ

สอบสวนเมอืไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการสอบสวน 

2. การลงโทษทางวินัย 

2.1 บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดบทลงโทษใหเ้หมาะสมกับลกัษณะและสถานการณ์ของการกระทาํทีฝ่าฝืน

จรรยาบรรณแต่ละประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความรา้ยแรงของการกระทาํผิด 

2.2 ในกรณีทีเป็นการกระทาํทีฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณเพียงเล็กนอ้ยหรือทีกระทาํเป็นครงัแรกบรษัิทฯ 

จะออกหนงัสือตกัเตือนก่อน โดยผูบ้งัคับบญัชาแต่ละฝ่ายจะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่าวเพือใหป้ระธาน

กรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารเป็นผูอ้นมุตั ิ

2.3 หากเป็นการกระทาํทีฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรงผูฝ่้าฝืนอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึงมตีงัแต่ 

(1) การใหพ้ักงานโดยไม่ไดร้บัเงินเดือน 

(2) เลิกจา้งงาน 

(3) ดาํเนินคดีทงัทางแพ่งและอาญา 

โดยตวัแทนฝ่ายจดัการทีเขา้รว่มในการพิจารณาจะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่าวเพือใหป้ระธานกรรมการ

บรษิัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารเป็นผูอ้นมุตั ิ

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

3.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูร้ายงานผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมเป็นความลบั 

3.2 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าทีจําเป็นโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน

แหลง่ทีมาของขอ้มลูหรือบคุคลทีเกียวขอ้ง 

3.3 ผูท้ีไดร้บัความเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการทีมคีวามเหมาะสมและเป็นธรรม 
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